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Høring over udkast til bekendtgørelse om støtte til fordel for 
primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s 
statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og 
produktionsafgiftsfonde m.v. 
 
Landbrugsstyrelsen sender følgende udkast i høring: 
 

• Bekendtgørelse om støtte til fordel for primærproduktion af jordbrugsprodukter omfattet af EU´s 
statsstøtteregler og finansieret af jordbrugets promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. 

 
Bemærkninger sendes til euogerhverv@lbst.dk senest onsdag den 1. maj 2019 med angivelse af j.nr. 18-
0151-000011. 
 
Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold sendes til Helena Christina Gade på helgad@lbst.dk med 
landbrugetsfonde@lbst.dk på cc. 
 
Spørgsmål om det faglige indhold kan også rettes telefonisk til Helena Christina Gade på tlf. 40 48 18 44 mellem 
kl. 11.30 og 15. 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på Høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk) efter høringsfristens udløb. Ved 
at afgive høringssvar samtykkes der til, at høringssvaret bliver offentliggjort sammen med afsenders navn og 
mailadresse. 
 
Om bekendtgørelsen 
Overordnet om bekendtgørelsen angiver den de aktiviteter, som landbrugets fonde kan støtte i overensstemmelse 
med EU’s statsstøtteregler mv. 
 
Formålet med bekendtgørelsesudkastet er at ændre §§ 6-8 som følge af ændrede EU-retningslinjer for statsstøtte i 
landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020. Med bekendtgørelsesændringen foreslås det, at 
de hidtidige §§ 6-8 fremadrettet er samlet i en enkelt bestemmelse, § 6, som handler om støtte til 
fremstødsprojekter, både i EU og tredjelande. Bestemmelsen gengiver del II, afsnit 1.3.2. i Kommissionens EU-
retningslinjer. Herudover foreslås det, at der indsættes en ny bestemmelse, i § 7, der handler om støtte til 
landbrugsproducenters deltagelse i kvalitetsordninger. Denne bestemmelse gengiver artikel 20 i EU-forordning 
nr. 702/2014. 
 
Bekendtgørelsen er således samlet set en videreførelse af den gældende ordning, men der er foretaget visse 
indholdsmæssige ændringer. 
 
Derudover er der foretaget tekniske præciseringer i bekendtgørelsen. 
 
Væsentligste ændringer i forhold til bekendtgørelsen 

• § 6 er omskrevet, således at den følger ordlyden i de ovennævnte ændrede EU-retningslinjer. 
• § 7 er tilføjet for at tilvejebringe hjemmel til støtte til kvalitetsordninger. 
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• § 8 i bekendtgørelsen er fjernet, og de efterfølgende bestemmelser er derfor konsekvensrettede. 
 
Erhvervsrettet regulering  
Alle ministerier skal fra den 1. juli 2018 vurdere om ny erhvervsrettet regulering er agil. Det vil sige, at 
reguleringen indrettes, så den understøtter virksomheders muligheder for at teste, udvikle og anvende nye 
digitale teknologier og forretningsmodeller. Vurderingen foretages ud fra 5 principper fastsat af 
Erhvervsstyrelsen.  
 
Landbrugsstyrelsen har overvejet principperne for agil erhvervsrettet regulering og har vurderet, at principperne 
ikke er relevante for de konkrete ændringer i udkastet. 
 
Forholdet til EU-lovgivningen  
Med denne bekendtgørelse anvendes ovennævnte artikel 20 i EU-forordning nr. 702/2014 samt del II, afsnit 
1.3.2. i EU-retningslinjer for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren og i landdistrikter 2014-2020 direkte. 
 
Ikrafttrædelsesdato 
Snarest muligt. 
 
De erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelsen er vedlagt.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
EU & Erhverv 
Landbrugsstyrelsen 


